
Zápis z 16. schůze kolegia děkana konané dne 13. dubna 2022  

presenční 

(akademický rok 2021/2022) 

 

Přítomni: 

 

V. Dolejší, Z. Doležal, J. Franc, V. Kuboň, M. Kulich, M. Rokyta, J. Sgall, 

L. Skrbek, B. Svobodová, M. Žák; j. h. F. Zajíc (do 10:43), P. Kolman (do 9:53) 

 

Zasedání bylo zahájeno v 9:01 hodin. 

 

 

A) PŘEDŘAZENÉ BODY  

 

Tajemnice 

a) Covid-19: počet hlášení tajemnici fakulty je téměř nulový, přestože ve skutečnosti 

např. na děkanátu onemocněli 4 zaměstnanci. Doporučení uvedená na „covidové“ 

webové stránce nepozbyla platnosti a vedení stále dostává dotazy na to, kolik je na 

fakultě nemocných. 

 

 

 

B) K PROJEDNÁNÍ, KE SCHVÁLENÍ 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. Z. Doležal 

a) Návrh opatření děkana vztahující se k podávání žádostí o granty byl předem 

v materiálech, po předchozí kontrole textu právničkou. KD dokument projednalo 

v prvním čtení, připomínky z diskuse vypořádá prod. Z. Doležal.  

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. V. Kuboň 

a) Zvláštní podmínky pro přijetí ukrajinských uchazečů o studium: stanoviska sekcí 

byla shrnuta do materiálu, který byl v úložišti a který prod. V. Kuboň na jednání 

blíže komentoval. Závěr: studijní proděkani prodiskutují sporné body, na které 

ukázala debata, a připraví pro příští jednání KD konkrétní návrh podmínek. 

KD vzalo v této souvislosti na vědomí informaci, že prod. M. Kulicha kontaktovalo 

na několik desítek zájemců o studium, hodně z nich se ptalo na studium 

informatiky. Velká část z nich se dotázala a více se už neozvala. K otázce 

financování stipendií ukrajinských studentů pomocí PPSŘ: viz bod C2b tohoto 

zápisu.  

 

b) Harmonogram akademického roku 2022/2023: KD se seznámilo s návrhem 

opatření děkana, předloženým prod. V. Kuboněm. Dokument čeká na výsledek 

posouzení harmonogramu na RUK včetně dat, která určuje RUK. Děkan rovněž 

vyzval zástupce studentů, aby získal vyjádření SKAS.  

 

c) Doktorské studijní programy (dále SP) Fyzika kondenzovaných látek a materiálový 

výzkum, Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika a Obecné otázky 
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matematiky a informatiky: oprávnění byla těmto programům udělena jen na pět let. 

KD projednalo žádosti, aby prvním dvěma jmenovaným SP byla akreditace 

opětovně udělena a doporučilo žádosti podat. U obou SP bude jmenován nový 

garant. V případě třetího ze jmenovaných SP je potřeba vyčkat na schválení 

kontrolní zprávy Radou pro vnitřní hodnocení UK. Děkan stručně informoval 

o dosavadních jednáních týkajících se garantování programu Obecné otázky 

matematiky a informatiky. 

 

d) Podmínky přijímacího řízení do doktorských studijních programů II: návrh byl 

mezi materiály, prod. V. Kuboň upozornil na změny, KD návrh prodiskutovalo. 

Prod. V. Kuboň připraví konečnou verzi tak, aby mohla být předložena ke schválení 

senátu fakulty na jeho květnovém jednání.  

 

e) Rozdělení státních zkoušek v matematické sekci: KD vzalo na vědomí výsledek 

jednání pedagogické rady matematické sekce, který na zasedání komentoval prod. 

V. Dolejší. Z diskuse vyplynulo, že na rozdíl od fyzikální sekce, kde iniciativa 

studentů rozdělit státnice našla při jednání zástupců SKAS s garantem prof. 

M. Procházkou pochopení, v sekci matematické tomu tak není a také studijní 

proděkani mají na věc různý názor. Děkan konstatoval, že v této situaci necítí jako 

vhodné vynutit rozdělení státnic v matematické sekci. Nutnou podmínkou k tomu 

by musel být např. jednotný postoj studijních proděkanů nebo iniciativa samotné 

matematické sekce.  

 

Prod. M. Kulich 

f) Doktorské promoce v Karolinu: v pátek 13. 5. 2022 děkana zastoupí prod. 

Z. Doležal, ve středu 25. 5. 2022 děkana zastoupí prod. M. Kulich.   

 

g) Magisterské promoce v úterý 10. 5. 2022: děkan se zúčastní osobně promocí 

konaných od 9:00 (informatika), 10:30 (matematika) a 12:00 hodin (fyzika), prod. 

J. Franc potom děkana zastoupí na promoci konané od 13:30 (fyzika, informatika 

v AJ, učitelství).   

 

h) Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných 

vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd 

České republiky: pror. M. Martínková vyzvala k podání návrhů, fakulta může 

navrhnout jednoho kandidáta, termín RUK připadá na 31. 5. 2022. Návrhy se 

podávají z pracovišť na studijní oddělení, termín 18. 5. 2022, pak k projednání na 

KD 25. 5. 2022. 

 

i) Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy 

studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů: pror.  Martínková 

vyzvala k podání návrhů, termín RUK: 31. 5. 2022. (Dopis čj. UKRUK/15882/2022 

+ statut ceny byly mezi materiály.) Návrhy se podávají z pracovišť na studijní 

oddělení, termín 18. 5. 2022, půjde k projednání na KD 25. 5. 2022. 

 

j) Cena Arnošta z Pardubic: propozice jsou v opatření rektora, viz: 

 https://cuni.cz/UK-7294.html 

Fakulta může nominovat max. jednoho kandidáta na cenu pro vynikajícího 

vyučujícího a max. jeden návrh na cenu za vynikající počin. Návrhy se podávají 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=170081&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003329601
https://cuni.cz/UK-7294.html
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prod. M. Kulichovi, do 18. 5. 2022, cestou sekčních proděkanů; kolegium je pak 

projedná 25. 5. 2022. 

 

k) Dne 1. 4. 2022 nastoupila do funkce fakultní koordinátorka poradenských služeb 

PhDr. Liana Bala, Ph.D. Má kancelář v přízemí budovy A kolejí 17. listopadu. 

Zatím probíhá domluva o dočasném rozdělení zodpovědnosti mezi Dr. Bala a Dr. 

L. Krumpem. Jakmile se pravomoci vyjasní, bude vydáno oznámení fakultě 

a studentům. Bude také založena nová webová stránka týkající se studijního 

poradenství. 

Stalo se po KD: Informační e-mail děkan poslal dne 2. 5. t. r., včetně odkazů na 

příslušnou webovou stránku, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/poradenstvi 

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemnice 

a) Dluh někdejší zaměstnankyně vůči fakultě a jeho splácení: odsouzená dlužnice je 

povinna vůči celkem 24 subjektům, splácení vázne. KD souhlasilo zatím 

pohledávku nevymáhat právní cestou, protože kdyby se prokázalo, že dlužnice není 

schopna dluh splatit (a to je dosti pravděpodobné), veškeré právní výlohy by hradila 

fakulta.   

 

b) Pronájmy, zapůjčení prostor fakulty 

i) Žádost firmy Lieder Company o slevu z ceny za pronájem Refektáře: KD 

nevyhovělo, protože za účast na firmou pořádané akci se vybírá vstupné. 

Pronájem za plné nájemné je možný.  

ii) Žádost ZUŠ Biskupská o zapůjčení Refektáře na školní koncert: KD 

souhlasilo s 25% slevou z pronájmu.   

iii) Slavnostní závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů společnosti 

dne 23. 6. 2022 na MS: KD souhlasilo s 25% slevou z pronájmu.  

 

c) Konferenční a společenské centrum Profesní dům: provoz se vrací do normálních 

podmínek, v současnosti ho již neomezují žádná hygienická opatření, lze tedy 

přijímat a vyřizovat poptávky po uspořádání společenských akcí.   

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) Využití počítačové učebny Ke Karlovu 3 pro nové účely: KD vzalo na vědomí, že 

SKAS souhlasila s novým využitím prostor, bude-li s ním předem seznámena, 

a současně požádala o zřízení studentského respiria na Karlově. Prod. L. Skrbek 

předložil, po předchozím jednání a zkoumání situace skupiny složené z proděkana 

pro rozvoj, tajemnice fakulty, vedoucího správy budov a vedoucí hospodářského 

oddělení, tři varianty, jak s místnostmi naložit. Skupina přitom vzala v úvahu 

požadavky KCHFO, konkrétně dr. Kozáka coby držitele nového ERC grantu. 

Vedení fakulty se k věci vyjádří, až bude mít k dispozici rozkreslený návrh. 

 

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=170081&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003329601
https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/poradenstvi
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5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Děkan 

a) K žádosti o přeřazení zaměstnance do třídy AP3 na základě jmenování docentem 

nebo do AP4 na základě jmenování profesorem prosí děkan přikládat kopii listiny 

o jmenování docentem/profesorem, aby byl na zaměstnaneckém oddělení uložen 

podklad pro toto přeřazení. 

 

b) Podle Opatření 11 Programu na podporu strategického řízení (PPSŘ), 

„podopatření“ Fond Internacionalizace, mohou fakulty ze svých limitů 

dofinancovávat mzdové náklady na zaměstnání akademických a vědeckých 

pracovníků z Ukrajiny/mohou zcela financovat mzdy těchto pracovníků. Na fakultě 

pravděpodobně převáží ta varianta, že se mzdovými nároky se vyrovná pracoviště 

v rámci svého rozpočtu, a většinu prostředků z PPSŘ použije vedení fakulty na 

podporu studentů.  

 

Děkan/tajemnice 

c) KD se seznámilo se závěrečnou zprávou k vnitřnímu auditu, jehož předmětem byly 

dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ). Tajemnice 

komentovala závěry auditu a nastínila kroky, které hodlá podniknout k nápravě 

zjištěných nedostatků.    

 

Tajemnice 

d) Návrh opatření děkana obsahujícího závazné pokyny pro uzavírání, změnu 

a ukončení pracovního poměru na MFF UK: znění bylo v materiálech.  Děkan 

poděkoval za připomínky, které poslal prod. J. Sgall; ostatní členové KD se 

k návrhu nevyjádřili. Vzhledem k tomu, že dokument se na program jednání KD 

vrací již poněkolikáté, považuje ho děkan za dostatečně projednaný a po finální 

kontrole textu ho vydá. 

Stalo se po KD: pečlivá kontrola textu ukázala, že některé otázky nejsou dostatečně 

pojednány, a proto děkan požádal navrhovatele o vyjasnění. 

 

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Žák/děkan 

a) Speciální příloha časopisu Vesmír věnovaná 70. výročí MFF UK: podmínky vydání 

byly dojednány (zhruba 12 stran, případně i více, ale jejich počet musí být sudý; 

články obsahem aktuální, počiny hodné chvály a veřejné prezentace, redakce 

preferuje spíše mladší autory). KD se shodlo na tom, že nosnou ideou by mohly být 

ERC granty včetně těch, jejichž řešení se chýlí ke konci.  

 

b) Cena za reprezentaci a propagaci MFF UK: děkan akceptoval doporučení 

propagační komise fakulty, jak mu je předložil prod. M. Žák. Výsledek hlasování 

komise byl těsný. Slavnostní vyhlášení se uskuteční na plesu fakulty dne 9. května.   

 

c) Cena děkana MFF UK za nejlepší knižní publikace za rok 2021 (uzávěrka 31. 3. 

2022): soupis návrhů byl v podkladech, navržené knihy kolovaly. Udělení cen 

děkan slavnostně vyhlásí na zasedání VR MFF UK dne 4. května 2022.  

               Stalo se po KD: Malá dokumentace z vyhlášení cen je na webu, viz: 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=170081&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003329601
https://strategie.mendelu.cz/33739-program-na-podporu-strategickeho-rizeni-ppsr
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https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/dekan-ocenil-nejlepsi-knizni-

  publikace-roku-2021 

 

 

7. RŮZNÉ 

 

Děkan 

a) Schválené časové harmonogramy zasedání VR MFF UK a vedení fakulty jsou na 

webu zde:   

https://www.mff.cuni.cz/cs/vedecka-rada 

https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/organizacni-struktura/katedra?code=2 

 

b) Body vedení fakulty do programu AS MFF UK: návrh změny stipendijního řádu 

a návrh výroční zprávy fakulty za loňský rok děkan předloží na květnové zasedání 

senátu.   

 

c) Matfyzácký ples 2022, v pořadí 27. ples fakulty: děkan požádal ty členy KD, kteří 

ještě neodpověděli na jeho pozvání, aby tak rychle učinili. 

 

d) Univerzitní ombudsman: návrh koncepce institutu ombudsmana poslal děkan 

členům KD k event. připomínkám. Rektorát prodloužil termín pro připomínky do 

17. 4. 2022, děkan tedy sbírá případné podněty členů kolegia do 15. 4. 2022.  

 

 

C) PRO INFORMACI 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. Z. Doležal 

a) S účinností od 1. května 2022 bude Mgr. Jan Šaroch, Ph.D., jmenován docentem.  

 

b) Schmidt Science Fellows: Univerzita Karlova může navrhnout tři kandidáty, 

nominace na MFF UK přijímá OVZS do 22. 4. 2022, nejvýše 5 návrhů. Selekci 

provede KD na svém jednání 27. 4. 2022.  

 

c) Podpora internacionalizace na UK (POINT): možnost vkládat žádosti do on-line 

aplikace skončí 30. 4. 2022 ve 23.59 hod., takto je to nastaveno v informačním 

systému Věda, modul PAS (projekty a soutěže). 

 

d) Fond mobility UK: z MFF UK se v jarním kole o podporu uchází celkem 

10 studentů a akademiků, součet jejich požadavků činí 474 tis. Kč.  Rada Fondu 

mobility zasedá po Velikonocích.  

 

e) Nová Vědecká rada Univerzity Karlovy má celkem 70 členů, z toho 46 interních 

a 24 externích. Jmenovitý seznam a termíny zasedání jsou na webu zde:  

https://cuni.cz/UK-128.html 

 

f) Odbor mezinárodních vztahů MŠMT informoval o zpřísnění mezinárodních sankcí 

vůči Rusku a Bělorusku. Finanční analytický úřad Ministerstva financí (FAÚ MF) 

připravil metodické doporučení pro vysoké školy a vědecko-výzkumné instituce, 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=170081&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003329601
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/dekan-ocenil-nejlepsi-knizni-publikace-roku-2021
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/dekan-ocenil-nejlepsi-knizni-publikace-roku-2021
https://www.mff.cuni.cz/cs/vedecka-rada
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/organizacni-struktura/katedra?code=2
https://cuni.cz/UK-128.html
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jehož obsahem je výčet sankčních předpisů se zákazem poskytování technické 

pomoci. (Dokument byl k dispozici v materiálech pro KD). 

 

g) Vědecké projekty 

i) Závěrečné zprávy o řešení projektů Primus a návrhy projektů ve vyhlášené 

výzvě Primus jsou odevzdány. 

ii) Soutěž GAČR 2023: odevzdáno bylo 158 návrhů projektů (sekce F: 102, 

sekce I: 28, sekce M: 28). Další 3 návrhy se budou podávat v rámci 

mezinárodní výzvy LA, kde je GAČR v pozici partnerské agentury (termín 

odevzdání je určen LA agenturou). Seznam návrhů projektů měli členové KD 

v podkladech.  

iii) ERC granty 2023: přihlášeno je celkem 7 uchazečů (5 v kategorii Starting 

Grant, 1 v kategorii Consolidator Grant, 1 v kategorii Advanced Grant). 

Technologické centrum pořádá workshopy, které jsou naplánovány takto: dne 

27. 5. 2022 pro Physical Sciences and Engineering, Life Sciences nebo Social 

Sciences and Humanities bude ve dnech 25. a 26. 5. 2022. Seznam návrhů 

projektů měli členové KD v podkladech.  

 

Děkan  

h) Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) zveřejnila výzvu k podávání návrhů na 

doplnění předsednictva Grantové agentury ČR. Návrhy na člena/členku 

předsednictva, se zaměřením na společenské a humanitní vědy, je možné podávat 

do 2. května 2022. Termíny pro odeslání na RUK: elektronicky do 20. 4. do 10 h., 

listinně do 27. 4. 2022. Nový člen předsednictva nahradí na této pozici prof. Ing. 

Stanislavu Hronovou, CSc., dr. h. c.   

 

i) Vzniká nový Knihovní a výpůjční řád UK. V návaznosti na to bude potřeba vytvořit 

nejpozději k 1. 10. 2022 nový Výpůjční řád knihovny MFF UK. Mgr. J. Kuča je 

s věcí obeznámen. 

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Děkan 

a) Podle informací z ČKR, tlumočených na RKR dne 11. 4. 2022, by se nemělo 

předčasné ukončení studia ukrajinských studentů promítat do „graduation rate“ 

ukazatele „K“.  

 

b) Nové „podopatření“ v rámci Opatření 3 Programu na podporu strategického řízení 

(PPSŘ), vztahující se k podpoře studentů se znevýhodněním, umožňuje fakultám, 

aby ze svých limitů PPSŘ dofinancovaly/zcela financovaly stipendia pro ukrajinské 

a další jinak znevýhodněné studenty. Záležitost bude na MFF UK sledovat prod. 

M. Kulich v součinnosti s doc. P. Svobodou.  

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Děkan 

a) Bylo vydáno OR č. 13/2022, změna opatření rektora č. 41/2020 – metodický pokyn 

k převodům vlastnického práva k movitým věcem z vlastnictví univerzity, viz: 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=170081&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003329601
https://strategie.mendelu.cz/33739-program-na-podporu-strategickeho-rizeni-ppsr
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  https://cuni.cz/UK-11765.html 

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) Akce „Výměna fasád a střešního pláště objektu Těžkých laboratoří MFF UK“ 

probíhá v souladu s časovým plánem; proběhly dva z kontrolních dnů, konaných 

pravidelně každý čtvrtek od 13 hodin v místnosti SB v Troji.  

 

b) První část stavební rekonstrukce tzv. rotundy v budově na MS je hotova, slavnostní 

otevření nově vzniklých prostor se uskuteční ve čtvrtek 21. 4. 2022 dopoledne za 

účasti děkana a dalších pozvaných hostů. 

 

c) Zasedací místnost v suterénu budovy Ke Karlovu 3: ani v prodlouženém termínu 

19. 4. 2022 nebude stavební adaptace dokončena beze zbytku, schází např. 

vybavení stoly.   

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. Z. Doležal 

a) Personální situace na OGAP se zlepšila: dne 1. 4. 2022 nastoupily dvě nové 

referentky, a sice pí Marie Křížková, která přebírá agendu GAUK, SVV a programy 

MŠMT po Ing. Markétě Svobodové (ta z oddělení odchází 30. 4. 2022), a Ing. 

Ludmila Čermáková, Ph.D., která převzala agendu institucionální podpory vědy 

(PRIMUS, UNCE, PROGRES/COOPERATIO), agendu TAČR a agendu 

resortních programů (VVI, MPO, MV, MK, MZ). Příchod Ing. Kaprálové na 

oddělení je očekáván k datu 1. 5. 2022.   

 

b) Momentálně jsou na MFF UK nově zaměstnáni dva pracovníci z Ukrajiny, a to na 

KFPP, další by měl být přijat od 19. 4. 2022 do ÚČJF.  

 

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Žák 

a) Ve vztahu k ukrajinské krizi přišlo na fakultu několik dotazů od médií. OPMK 

zprostředkovalo kontakt pro pořad 168 hodin (ČT) a odpovědi pro redakci HN.  

 

b) Proběhlo několik návštěv rotundy sv. Václava včetně prohlídky pro U3V. Vedle 

toho byly pořízeny fotografie této památky, které se uplatní na nové poštovní 

známce (emise je plánována na konec září t. r.).  

 

c) Výroční zpráva fakulty za rok 2021: příprava dokumentu pokračuje, OPMK 

předpokládá, že ji připraví ke schválení pro květnové zasedání AS MFF UK. 

předpokladů s výhledem projednání na květnovém AS MFF UK.  

 

d) Ve dnech 2.-4. 6. 2022 probíhá Veletrh vědy AV ČR. OPMK připravuje prezentační 

stánek fakulty, bude využito i k propagaci korespondenčních seminářů. Akce není 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=170081&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003329601
https://cuni.cz/UK-11765.html
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primárně náborová, přesto pravděpodobně osloví mladší studenty. Efektivitu účasti 

fakulty na tomto ročníku veletrhu následně vyhodnotí OPMK.  

 

e) Počet přihlášek do bakalářského studia na akademický rok 2022/2023 je podle 

informací OPMK vyšší než v předchozím akademickém roce, prakticky ve všech 

programech studia. Protože věc patří spíše do studijní agendy, požádal děkan prod. 

M. Kulicha, aby kolegiu poskytl finální tabulku s přesnými údaji.    

 

f) Diplomy pro Zlaté promoce jsou připraveny, OPMK děkuje sekcím za součinnost 

při hledání osob do slavnostního sboru. Zajištěna též fakultní prezentace na Dni 

CŽV. 

 

g) Odstoupil dosavadní předseda Marketingové skupiny RUK Martin Ayrer. 

Marketingová skupina koncipuje účast UK a potažmo fakult na veletrzích 

vzdělávání apod. Lze očekávat koncepční změny; pravděpodobně budou 

předmětem dalšího jednání v rámci skupiny. 

 

h) Prod. M. Žák nahradil v porotě projektu České hlavičky spadajícího pod projekt 

Česká hlava doc. RNDr. M. Vlacha, Ph.D. 

 

i) V rámci UK je spuštěna interní grantová výzva UKa! určená k podpoře 

studentských projektů určených k propagaci Univerzity Karlovy mezi studenty 

(míněno studenty základních a středních škol, studenty bakalářských programů 

vysokých škol) a mezi veřejností (iniciativa pror. M. Vlacha). Více na webu zde: 

https://uka.cuni.cz 

 

 

7. RŮZNÉ 

 

Děkan 

a) AS MFF UK na svém zasedání 23. 3. 2022 schválil mj. Plán realizace Strategického 

záměru fakulty na rok 2022. Viz úřední deska: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/uredni-deska 

 

b) Vedoucí pracovišť MFF UK: na základě výběrového řízení děkan jmenoval do 

funkce vedoucí Katedry tělesné výchovy paní Mgr. Zuzanu Vaníčkovou a do 

funkce vedoucího Střediska informatické sítě a laboratoří pana RNDr. Libora 

Forsta, oba s účinností od 1. 7. 2022 na období čtyř let.  

 

c) Děkan vydal dodatky k těmto opatřením: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/opatreni-

dekana/opatreni-dekana-c-8-2022  

 

https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/opatreni-

dekana/opatreni-dekana-c-9-2022 

 

d) Předsedkyně Akademie věd ČR jmenovala dozorčí rady ústavů. Z Matfyzu jsou, 

podle dostupných informací, angažováni: prof. Iva Matolínová v Dozorčí radě 

Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., (od 1. 5. 2022 na pětileté 

období), prof. Ladislav Skrbek v Dozorčí radě Fyziklního ústavu AV ČR, v. v. i., 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=170081&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003329601
https://uka.cuni.cz/
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/uredni-deska
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/opatreni-dekana/opatreni-dekana-c-8-2022
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/opatreni-dekana/opatreni-dekana-c-8-2022
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/opatreni-dekana/opatreni-dekana-c-9-2022
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/opatreni-dekana/opatreni-dekana-c-9-2022
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(od 1. 5. 2022 na pětileté období) a prof. Josef Štěpánek v Dozorčí radě Ústavu 

makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., (od 16. 5. 2022 na pětileté období).  

 

e) Dr. T. Horáček bude končit ve funkci kvestora UK k 30. 6. 2022. Na pozici bude 

vypsáno výběrové řízení.  

 

 

 

Zasedání skončilo ve 12:03 hodin. 

 

Zapsala:  

T. Pávková 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=170081&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003329601

